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नागरी सेवाांसाठी अभियोग्यता आभि मूलिूत मूले्य 
परीके्षतील नैततक दृष्टीकोनातून नागरी सेवाांसाठी अतियोग्यता आति मूलिूत मूले्य महत्वाची आहेत. एमपीएससी 

अभ्यासक्रमाच्या या Static िागातून प्रश्न तवचारले जाऊ शकतात, म्हिून राज्यसेवा इचु्छकाांनी त्ाांचा अर्थ पूिथपिे समजून 

घेतला पातहजे. हे तवषयही चालू घडामोडी ांशी अत्ांत तनगतडत आहेत. त्ाांच्याकडून तवचारलेला जवळपास प्रते्क प्रश्न हा 

सध्याच्या घटनाांशी सांबांतित असतो. म्हिून, मानक पाठ्यपुस्तकाांव्यततररक्त, आपि या तविागाांसाठी वतथमानपते्र आति 

बातम्ाांच्या तवशे्लषिावर देखील अवलांबून असले पातहजे. 

Aptitude म्हिजे काय?  

अतियोग्यतेचा (Aptitude) शब्दकोशाचा अर्थ असा आहे की, काहीतरी करण्याची नैसतगथक क्षमता. येरे् नैसतगथक म्हिजे 

केवळ जन्माने नवे्ह तर एखाद्या व्यक्तीला आलेल्या एकूि अनुिवाांची बेरीज करिे. जन्मजात अतियोग्यतेसह तो आपल्या 

हयातीत तशकत असलेल्या एकूि कौशल्याांची बेरीज आहे. 

एखाद्या व्यक्तीचे वतथन तकां वा एखाद्या वसू्तबद्दल त्ाला वाटिार् या िावना म्हिून Aptitude ची व्याख्या केली जाते. Aptitude 

हे क्षमता पररिातषत करते आति एखादी व्यक्ती एखाद्या तवतशष्ट नोकरीसाठी योग्य आहे की नाही हे ठरवण्यासाठी वापरला 

जािारा एक तनकष आहे. अतियोग्यता ही तनसगाथपासून असू शकते आति त्ाचे सांगोपनही करता येते. अतियोग्यता आति 

सांिाव्यतेच्या (potentialities) सध्याच्या नमुन्याच्या (present pattern) समन्वयाने ितवष्यातील सांिाव्यतेकडे देखील पाहू 

शकतो.  

अतियोग्यता हे आवड, कौशल्य तकां वा बुद्धिमत्ता यापेक्षा तिन्न आहे: 

1. क्षमता (Ability) म्हिजे एखादी गोष्ट करण्यासाठी आवश्यक असलेले गुि. 

2. कौशल्य (Skill) ही अशी क्षमता आहे जी कठोर प्रतशक्षिाद्वारे प्राप्त केली जाते आति व्यक्ती समस्या सोडतवण्यासाठी 

कौशल्य वापरते.  

3. Aptitude म्हिजे प्रतशक्षि घेतल्यास कुशल होण्याची क्षमता दशथवते.  

4. बुद्धिमत्ता (Intelligence) म्हिजे समजून घेण्याची आति अनुिवाचा फायदा घेण्याची क्षमता. तर्ातप समान बुद्धिमत्ता 

असलेल्या लोकाांची अतियोग्यता Aptitude तिन्न असू शकते. Interest (आवड) ही अशी गोष्ट आहे जी कोित्ाही 

कौशल्याची गरज न बाळगता आपल्याला आकतषथत करते. 

नागरी सेवा मूले्य (Civil Service Values) 

एका सनदी अतिका-याांकडे तकमान मानकाांचा एक सांच (minimum set of standards) असला पातहजे, ज्यावर ते गोष्टी ांचे 

मूल्यमापन करतात. मूल्याचा उपयोग गोष्टी ांचा न्याय करण्यासाठी केला जाऊ शकतो. मूले्य धे्ययातिमुख (goal oriented) 

म्हिजे सामातजक, राजकीय व आतर्थक न्याय आति सािनातिमुख (means oriented) म्हिजे सहानुिूती, सचोटी, तशस्त, 

तनिः पक्षपातीपिा इ. असू शकतात. सनदी अतिकाऱयाांना तववेकािीन अतिकार असल्यामुळे सते्तचा गैरवापर होऊ नये म्हिून 

त्ाांना काही मागथदशथन देिे ही मूले्य महत्त्वाची आहेत. 

दुसऱया प्रशासकीय आयोगाच्या तशफारशीनुसार नागरी सेवाांची मूलिूत मूल्य खालील प्रमािे असली पातहजेत: 

1. Integrity (सचोटी तकवा एकतनष्ठता) 

2. Objectivity (वसु्ततनष्ठता) 

3. Impartiality (तनिः पक्षपातीपिा) 

4. Dedication to public service (जनसेवेसाठी समपथि) 

5. Compassion towards weaker sections. (दुबथल घटकाांबद्दल करुिा) 

Integrity (सचोटी भकवा एकभनष्ठता) 

नैततक सुदृढता (Moral soundness) म्हिजे सचोटी होय. सचोटीने वागिारी व्यक्ती आपल्या मूल्याांशी सहमत नसलेल्या 

गोष्टी करिार नाही. प्रामातिक व्यक्ती फसविार नाही तकां वा फसविार नाही, तर आपल्या कृतीत सत्वादी असेल. 
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प्रामातिकपिा आतर्थक तववेक दशथतवतो म्हिजे भ्रष्टाचार नाही. सचोटी असलेल्या व्यक्तीने त्ाच्या मूल्याांचे उल्लांघन करिारी 

कोितीही कृती करू नये, परां तु प्रामातिक अतिका-याने आदेशाांचे पालन केले पातहजे. 

मूल्य प्रिाली सुसांगत असली पातहजे अन्यर्ा आपि एका गोष्टीवर तवश्वास ठेवतो परां तु दुसरे करतो. मूल्यप्रिालीत सातत् 

ठेवावे लागते. 

सचोटी खालील प्रकारची असते : 

1. बौद्धददक सचोटी ( Intellectual Integrity) : प्रते्काचे मूल्यमापन एकाच मापदांडाांनी करिे. 

2. व्यावसातयक सचोटी (Professional integrity) : व्यावसातयक सांसर्ाांनी अांमलात आिलेली सचोटी 

3. सांघटनात्मक अखांडता (Organizational integrity) : सांघटनेचा तवश्वास (Belief of the organization) 

प्रतशक्षि, सांसर्ात्मक रचना आति सवथ सदस्य ाााां नी पाळावी अशी आचारसांतहता सर्ापन करून सचोटी रुजवता येते. 

सार्ीदाराांचा दबाव तकां वा सामातजक दबाव तनमाथि करण्यासाठी नीततमते्तच्या उल्लांघनाचे परीक्षि केले जाऊ शकते. सचोटी 

चाचिी यादृद्धच्छकपिे (randomly) अतिकारी ओळखून आति त्ाांना लाच देण्याचा प्रयत्न करून केली जाते. यात दांडात्मक 

तरतुदी नसतात, परां तु अतिकाऱयाांमधे्य अतिक िीती तनमाथि होते. 

वसु्तभनष्ठता 

तवतहत तनयम आति िोरिाच्या आिारे तनिथय घेिे, मूले्य आति िावनाांवर आिाररत नाही. प्रतशक्षि, ऐकण्याचा अतिकार, 

तनिथयाांचे पुनरावलोकन, पारदशथकता, डेटा गोळा करण्यासाठी मातहती व्यवसर्ापन प्रिाली आति तनिथय घेण्यासाठी 

आकडेवारी याद्वारे वसु्ततनष्ठता तवकतसत केली जाऊ शकते. 

• नागरी सेवकाचा हा अततशय महत्त्वाचा गुि आहे. एखाद्या नागरी सेवकाने तनिः पक्षपाती असले पातहजे, साध्या रजेपासून 

ते पदोन्नतीपयंत तकां वा प्रसांगी कठोर कारवाई देखील केली पातहजे.  

• बाहेरील सांसर्ाांना कामाचे कां त्राट देताना केवळ गुिवते्तच्या आिारेच कां त्राटे तदली जातात. त्ात काही दोष 

आढळल्यास प्रसांगी योग्य ती कारवाई करावी.  

• राजकीय नेत्ाांना मुद्दा स्पष्ट करताना तकां वा वररष्ठाांशी सल्लामसलत करताना, वसु्ततनष्ठ आति तनष्पक्ष चचाथ व्हायला 

हवी. जर हा गुि असेल तर तो वैयद्धक्तक आति सावथजतनक जीवनात खूप आदर आितो. 

करुिा  

करुिा हा सहानुिूतीचा (sympathy) एक प्रकार आहे, परां तु अतिक प्रबळ आहे आति म्हिूनच कृती ांचा एक चाांगला अांदाज 

आहे. गररबाांबद्दलच्या करुिेने सांताांनी त्ाांची सेवा केली. जेव्हा आपि इतराांच्या िावना सामातयक करता तेव्हा सहानुिूती 

(Sympathy) असते.  

• Empathy हा वतथिुकीचा एक मजबूत अांदाज आहे कारि जेव्हा आपल्याला इतराांबद्दल Empathy वाटते तेव्हा 

आपल्याला त्ाांच्या िावना जािवतात. हे कोिासाठीही असू शकते परां तु करुिा ही गररबाांसाठी असते. 

• औपतनवेतशक कालखांडात (colonial era) अत्ांत हुशार अतिकारी नागरी सेवेत दाखल झाले, परां तु त्ाांच्यात 

िारतीयाांबद्दल Empathy नव्हती आति त्ाांनी केवळ िारतावर तिटीश राजवट तटकवून ठेवण्यावर लक्ष कें तित केले.  

• नोकरशाहीला सामान्य मािसाांबद्दल Empathy दाखवायला तशकवले पातहजे यामुळे त्ाच्या परोपकारी वतथनाला 

चालना तमळेल. तर्ातप, त्ाला Empathy वाटण्यासाठी प्रर्म त्ाची िावतनक बुद्धिमत्ता तवकतसत केली पातहजे. 

नागरी सेवेची मूलिूत मूले्य (Foundation values of civil service) 

कायथकारी (Executive) म्हिजे राजकीय कायथकारी म्हिजे पीएम आति मांतत्रपररषद आति सर्ायी कायथकारी (permanent 

executive) म्हिजे नागरी सेवा अशा दोन प्रकारच्या असतात. राजकीय कायथकाररिी (Political executive) तनवडून 

आल्याने लोकाांकडून सत्ता प्राप्त होते. ते लोकाांना जबाबदार असतात आति सर्ायी कायथकाररिीच्या मदतीने िोरि ठरवतात. 
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सर्ायी कायथकाररिी ही राजकीय कायथकाररिीला जबाबदार असते आति ती त्ाच्या अिीनसर् असते. िोरिाांची अांमलबजाविी 

आति िोरिे तयार करण्यात मदत ही सर्ायी कायथकाररिीकडून केली जाते. 

तटस्थता (Neutrality) 

राजकीय महत्त्वाकाांके्षत तटसर् राहिे. सवथ राजवटी ांची तवश्वासूपिे सेवा करिे. राजकीय पक्षाांना सेवेवर तवश्वास आहे याची खात्री 

करण्यासाठी हे आवश्यक आहे अन्यर्ा त्ाचा िोरि तनतमथतीवर पररिाम होईल. तटसर् सेवा म्हिजे राजकीय नसबांदी 

(political sterilization) आति िोरिे त्ाच्या वैयद्धक्तक तहतसांबांिाांच्या तवरोिात असली तरी पूिथ तनषे्ठने सत्तािारी पक्षाची 

सेवा करू शकतात.  

1. तनद्धिय तटसर्तेचा (Passive neutrality) अर्थ असा आहे की अतिकारी घटनेच्या उल्लांघनासारख्या पररिामाांचा 

तवचार न करता कायथ करतील. 

2.  सतक्रय तटसर्तेचा (Active neutrality) अर्थ असा आहे की अतिकारी आदेशाांचे पालन करतील, परां तु कायद्याांचे 

उल्लांघन करिार नाहीत. 

तर्ातप, कररअरवाद वाढत असल्याने तटसर्ता िोक्यात आली आहे आति नागरी सेवा स्वत: ला सत्तािारी पक्षाशी सांरेद्धखत 

करते. सत्ता बदलल्यानांतर अतिकाऱयाांच्या मोठ्या प्रमािात बदल्या होिे सामान्य आहे. आांतर सांवगाथतील स्पिाथही एक िूतमका 

बजावते. तटसर् सेवा म्हिजे सामातजक योजनाांबद्दल कोिताही प्रततसाद नाही आति याचा पररिाम तनयोजन आति 

अांमलबजाविीवर होतो. नोकरशाहीच्या हद्धस्तदांती मनोऱयाच्या (ivory tower approach) दृतष्टकोनावर टीका केली गेली 

आहे. 

अनाभमकता (Anonymity) 

 सु्ततीची अपेक्षा न करता पडद्यामागे काम करावे. राजकीय कायथकाररिीने सर्ायी कायथकाररिीचे सांरक्षि केले पातहजे. 

नोकरशाहीला फटकारण्याची ताकद राजकीय कायथकाररिीकडे असली पातहजे परां तु मनमानीपासून सांरक्षि केले पातहजे 

या आशावादाांव्यततररक्त, नवीन सावथजतनक व्यवसर्ापन प्रिाली अांतगथत सजथनशीलता, प्रततसाद, िैयथ, कायथक्षमता आति 

पररिामकारकता अपेतक्षत आहे जी जनतेला त्ाांच्या कराांसाठी चाांगल्या सेवेची मागिी करिारे ग्राहक मानते. 
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